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Anexo 11: Original do Pano de trabalho, elaborado por Savério visando bolsa 
de estudos a ser encaminhada à Fundação Guggenheim em 1983 1 (CASTELLANO 
1983b). A transcrição encontra-se após as imagens digitalizadas do texto. 

 

 
                                                 
1 Cf. Bibliografia: (CASTELLANO, S., 1983b). 
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Plano de trabalho (proposta de trabalho enviada à Fundação Guggenheim em 1983 

tentando a obtenção de uma bolsa para pesquisa). 

É sempre difícil para um artista estabelecer um plano de trabalho e assumir 

responsabilidade de cumpri-lo de forma integral. Está contido no próprio processo creativo, as 

idéias vindas, os recuos, os longos marasmos e, subitamente, a clareza que o leva ao objetivo 

proposto.  

Apesar disso, tenho convivido em minha vida profissional com situações que exigiram 

de mim um nível maior de responsabilidade e as cumpri. Por exemplo, realizar uma série de 

trabalhos para uma determinada exposição com data marcada, ou então, me imbuir da 

disciplina necessária destinada a atingir determinado objetivo e alcançá-lo. Acho que é 

fundamental acreditar no que se faz e no que se procura. 

Dentro desses limites, acredito que possa fazer uma proposta de trabalho para, no 

mínimo, os próximos dois anos. Menos que este tempo é incorrer em um engano. A idéia a ser 

desenvolvida é extremamente complexa: estabelecer as bases de uma linguagem expressiva 

comum à música e à forma gráfica (usando como material básico de elaboração do trabalho, 

mais precisamente, o canto e/ou pequenos conjuntos de câmara e a gravura, esta sim em sua 

maior extensão: a litografia, a xilografia, a gravura em metal e técnicas combinadas).  

Como resultado prático inicial, seria realizada uma exposição, ao nível tradicional, 

com trabalhos nas paredes, porém sendo os mesmos, além de observados, também cantados. 

Ou tocados. Ou ambos. A continuação da idéia, que seria presentear cada expectador com uma 

fita cassete do som correspondente, gravado anteriormente, empacotado e pronto para ser 

usado e jogado fora, não me agrada. Prefiro uma forma de participação mais ativa, que exija 

do observador mais do que uma fruição intelectual.  

Tenho conversado com muitas pessoas, lhes mostrado minhas primeiras experiências 

nessa direção e fico muitas vezes surpreendido com o nível do conhecimento musical que as 

mesmas possuem. De uma forma ou de outra, a maioria delas não é inteiramente leiga à leitura 

musical como se poderia pensar. Vencer uma pequena inibição talvez seja a única coisa a ser 

feita, para que sejam ajudadas a penetrar no mistério daqueles pequenos símbolos gráficos.  

Quando se pensa em Gesualdo e nos madrigalistas compondo trabalhos musicais para 

serem cantados à primeira vista nos longos serões medievais, como forma de lazer e 

participação na obra de arte, pode-se ter uma idéia do que estou propondo. 

Naturalmente, esta ‘performance’ não é, como enfatizei anteriormente, o objetivo final 

do trabalho. Tenho algumas idéias de como toda esta pesquisa pode ser conduzida, ao nível 
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pessoal e, mesmo com o escasso material com que conto, posso adiantar que constato o 

aparecimento de certas formas gráficas que acompanham a escrita musical e o desenho (ver 

gravuras enviadas) 2 e que, assemelhando-se a caracteres ‘cuneiformes’, constituem para mim 

os germes, os embriões de uma forma oculta de processo creativo.  

Se isso se confirmar ou não, ainda é uma incógnita para mim. Acho muito cedo para 

tentar prever um resultado final com os pouquíssimos dados que consegui obter. A incógnita faz 

naturalmente parte da tese. 

Acho que, basicamente, para desenvolver esse trabalho, necessitarei do apoio de outras 

mentes trabalhando em áreas paralelas e que creditem, como eu, que a atividade humana 

caminha numa direção, tem um objetivo, não é estanque. 

O encontro com músicos é fundamental. Como? Onde?  

Meu ramo de atividade sempre foi o das artes visuais. Mesmo fora de meu país, saberia 

onde encontrar recursos, instalações, pessoas que me auxiliariam na realização de uma 

proposta. Tudo isso ao nível da gravura. 

E ao nível da música? 

Vivo em um país pobre. Não teria provavelmente nunca as condições de realizar tal 

trabalho aqui. Nem mesmo de planejá-lo. Sei de compositores brasileiros que não têm sua obra 

executada, publicada, estudada. Falo dos mais importantes. Como poderiam se entrosar em 

uma atividade de tal envergadura? Acredito mesmo que nós, artistas visuais, temos melhores 

condições de realizar um trabalho de arte pessoal. 

Existe mercado para a pintura. 

E o que pode fazer um compositor de música erudita no Brasil? E no exterior? 

Tenho como referência alguns nomes. 

Um deles, já falecido (1963), mas que trabalhou nos Estados Unidos e que, 

possivelmente, deixou discípulos: Paul Hindemith. Espero manter contato com tais pessoas. 

Espero que me auxiliem. Espero que a Fundação Guggenheim sirva de ponte para tais 

relacionamentos. 

Outros dois compositores e teóricos com os quais espero manter contato são Robert 

Cogan e Pozzi Scott. Li e estudei o livre escrito por ambos ‘ Sonic Design’, que me causou 

                                                 
2 Trabalhos não identificados. 



CASTELLANO, Victor. Tese de Doutorado. Ouvir para ver melhor: o pensamento sonoro na produção visual de 
Savério Castellano. Universidade de São Paulo - Escola de Comunicações e Artes, 2013. Anexo A: Arquivo nº 11. 

 

285 

 

profunda impressão; acredito que com eles possa discutir importantes aspectos sobre o rumo 

de meu trabalho. Não os conheço pessoalmente. Tomo a liberdade de citá-los e exprimir meu 

agradecimento pelas idéias colhidas. Particularmente, sob o título ‘Cultural and Historical 

Notes’, encontrei todo um capítulo dedicado a uma forma de integração sonora com outras 

formas expressivas que gostaria de ver desenvolvidas 3. 

Além de todos esses contactos que confio, podem propiciar um maior detalhamento de 

minhas atividades, tenho ainda que continuar a desenvolver meu conhecimento de música tanto 

ao nível teórico quanto instrumental. Gostaria de poder realizar tal trabalho da maneira menos 

acadêmica possível. Meu objetivo não é tornar-me um músico, compositor ou instrumentista. 

Na realidade, meu propósito principal é ir além da pintura.  

Resta saber o onde, o lugar para realizar tal trabalho. Em uma Universidade? Em meu 

estúdio? Em qual cidade? A cidade é Nova York.  

Preciso estar em um lugar que seja a somatória do planeta. Não estou procurando 

tranqüilidade ou segurança. 

Procuro o que está por vir. 

Um pequeno estúdio onde possa desenvolver meu trabalho. Um lugar onde os fatos 

ocorram e sejam divulgados. A informação no momento preciso e facilmente acessível. A 

disponibilidade de tempo integral para pensar somente no meu trabalho. 

Pessoas interessadas no que faço. 

Seres humanos ao meu redor. 

E que não me falte Fé e Coragem. 

 

Savério Castellano, novembro de 1983. 

                                                 
3 Cf. Bibliografia: Sonic Design: the nature of sound and music, de Robert Cogan e Pozzi Escot (1976). 
Sub-capítulo 1: Cultural and historical notes (p. 71). 
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Arquivo nº 12: Savério Castellano: Resumo de formação humana e profissional 1. 

 

 

                                                            
1 Cf. Bibliografia: (CASTELLANO, S., 1983a) e Seção 1.1: Savério por ele mesmo:Resumo de 

formação humana e profissional, para acessar a transcrição deste texto. 
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Arquivo nº 13: Texto de Mário Schenberg sobre Savério Castellano. 

 

Texto assinado, não datado, de apresentação para uma exposição de Savério 

Castellano na década de 1970. A apresentação, que já fora citada por Savério em seu 

memorial, refere-se provavelmente à da exposição realizada na Galeria Documenta, em 

março de 1974. Savério diz: Datam também do início da década de 70 os meus 

primeiros contactos com o crítico de arte Mário Schenberg. Conheci-o inicialmente 

como critico de arte, quando fez algumas apresentações de meus trabalhos em 

exposições que realizei 1. As críticas de Olívio Tavares de Araújo e Sheila Leirner 2 

também citam Mário Schenberg como autor do texto para o catálogo daquela exposição. 

A transcrição em sua íntegra e comentários sobre o anexo a seguir poderão ser lidos no 

Capítulo 2: Depoimentos de artistas e críticos. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Cf. Seção 1.1: Savério por ele mesmo: resumo de formação humana e profissional. 
2 Anexo A: Arquivos de imagens digitalizadas: Arquivo nº 15: Recortes de jornais e revistas (sub-
arquivos de 15.1 e 15.3). 
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Arquivo nº 14: Jacob Klintowitz, Versus: 10 anos de crítica de arte, (1978, p. 128). Na 
contracapa do livro consta nota que as críticas produzidas desta coletânea foram 
publicadas no período de 1968 a 1978, na “Tribuna de Imprensa” – RJ e no Jornal da 
Tarde, SP. A crítica refere-se, provavelmente, à exposição de Savério Castellano no 
Gabinete de Artes Gráficas em 1977, realizada em conjunto com a fotógrafa Maria da 
Graça L. R. Aguiar. Transcrição e comentários poderão ser acessados no Capítulo 2: 
Depoimentos de artista e críticos. 
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Arquivo nº 15: Recortes de jornais e revistas. 

  

As seguintes imagens referem-se a recortes de jornais e revistas que 

documentaram exposições importantes de Savério durante as décadas de 1970 e 1980: 

Galeria Documenta (1974), Gabinete de Artes Gráficas (1977), Galeria Guignard 

(1977), Fundación Guayasamín e Casa de la Cultura Ecuatoriana (1989).  

Embora nem todos os autores tenham sido identificados, os seguintes textos 

críticos foram de grande importância para nosso estudo: não apenas atestam 

informações relevantes (a autoria da crítica de Mário Schenberg para a exposição da 

Galeria Documenta em 1974, por exemplo) 1 como ajudaram a validar algumas das 

hipóteses levantadas nesta tese, especialmente no que se refere à identificação de 

Savério com a arte mágica da década de 1970, seu gosto pelo uso de códigos e 

simbologias provenientes de linguagens diversas (matemática, computação, 

astrologia, ciências, psicologia, etc.), além de uma necessidade poética de relacionar 

em diversos níveis elementos da arte do passado com a contemporaneidade, 

fenômenos constantes em seu modo de operar e que poderão ser igualmente 

identificados ao longo da fase musical na década de 1980. As transcrições dos textos 

encontram-se dispostos após as imagens digitalizadas, na sequência que vai de 15.1 a 

15.16. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

1 Cf. neste  mesmo CD de arquivos digitalizados: Arquivo nº 13: Texto de Mário Schenberg. 
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Galeria Documenta 
 

Arquivo 15.1: Olívio Tavares de Araújo. Revista Veja, 20 de março de 1974. 

 

 

 



CASTELLANO, Victor. Tese de Doutorado. Ouvir para ver melhor: o pensamento sonoro na produção visual de 
Savério Castellano. Universidade de São Paulo - Escola de Comunicações e Artes, 2013. Anexo A: Arquivo nº 15. 

304 

 

As próprias dimensões desta exposição (81 obras) revelam a complexidade 

das intenções de seu autor. Aos 40 anos, este paulista, ex-quase-arquiteto é um 

artista experiente. Mas tão inquieto e perplexo quanto um jovem inovador. Seu 

interesse maior sempre esteve nas áreas da vanguarda. E ele hoje as encontra numa 

combinação bem pessoal entre magia, metafísica, e um trabalho executado com a 

razão. A maior parte dos desenhos desta mostra, por exemplo, foi realizada segundo 

uma programação rigorosa, em que a intensidade de cores era representada por 

números e as tintas aplicadas mecanicamente, em camadas sucessivas, por meio de 

pistola. Os próprios números, aliás, acabaram se tornando centro da exposição: 

“Não apenas como forma”, explica Castellano. “E sim como código, como 

intensidade, como duração e como símbolos cabalísticos”. 

A exposição pode ser vista, entretanto, em termos bem mais simples que os 

propostos pelo físico e crítico Mário Schenberg (que a apresenta no catálogo). Diz 

ele: “Savério atinge uma nova intuição cósmica e escatológica” e também “uma 

nova síntese, em que seu sentimento mágico e metafísico se alia a uma intuição 

psicológica pós- junguiana do ‘animus e da anima’”. Já o próprio artista, cercado 

por suas obras no mínimo bonitas, explica: “Estou usando a pintura para aprender a 

pensar de uma maneira criativa”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CASTELLANO, Victor. Tese de Doutorado. Ouvir para ver melhor: o pensamento sonoro na produção visual de 
Savério Castellano. Universidade de São Paulo - Escola de Comunicações e Artes, 2013. Anexo A: Arquivo nº 15. 

305 

 

Arquivo 15.2: Matéria de jornal, 19742. As mãos de Savério e o mundo que abriram. 

 

 

 

Paulista nascido em Sorocaba, 40 anos de idade, quase arquiteto e 

pesquisador do uso do computador em arte, Savério Castellano também faz desenhos 

e gravuras. Às vezes são formas geométricas que os críticos chamam de “poéticas” 

por causa das cores suaves e das formas delicadas. Outras vezes são mãos humanas, 

em gestos tensos e nervosos, cortadas por linhas retas, eixos e pontos que ele prefere 

chamar de “correspondências de universos”.  

As duas fases de Savério (a poética e a das mãos) serão exibidas hoje, às 21 

horas, na galeria Documenta (rua Padre João Manuel, 811). Ele fala: 

 -Nunca cheguei a completar o curso de arquitetura, embora tenha 

permanecido nove anos na FAU. Tentei um equilíbrio precário entre a arquitetura e 

as artes visuais até 1964. Depois, desisti.  Considero, entretanto, inestimáveis as 

informações que recebi ali. 

                                                 
2 Autor e jornal não identificados. 
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 -Sempre fui um homem inquieto. Acredito, mesmo, que minha inquietação 

consiste na minha força. Nesta exposição, mostro obras recentes e outras mais 

antigas, de 1956. Comparadas com os trabalhos atuais, abre-se um mundo. Mas não 

se passaram mais de 15 anos? Como pode alguém permanecer igual durante tanto 

tempo? Eu não conseguiria... 

 

Arquivo 15.3: Sheila Leirner. O Estado de São Paulo, março de 1974. 

 

 

 

Exposição de desenhos e gravuras de Savério Castellano, que segundo Mário 

Schenberg, “é um dos maiores mestres da nova geração de pintores paulistanos”. A 

mostra inaugura-se depois de amanhã, às 21 horas e fica na Padre João Manuel, 

811. 
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Arquivo 15.4: Matéria de jornal, 1974 3. Um artista psicólogo.  

 

 

 

“A mente de um artista é talvez a melhor coordenada de nossa época para 

penetrar e revelar o fantástico inconsciente de uma coletividade da qual não se dá 

conta”. Essas foram palavras do psicólogo artista Savério Castellano, que em seus 

trabalhos tenta aliar ‘o interesse científico à arte e à intuição’. Ele vai inaugurar 

                                                 
3 Autoria e jornal não identificados. 
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hoje, às 21 horas, mostra em desenhos, litogravuras, gravuras em metal e estudos, na 

Galeria Documenta. 

Savério Castellano sempre desejou uma atividade criativa. Estas são suas 

palavras: “Desde muito jovem. Sou de uma geração que teve de brigar antes de 

assumir. Comecei estudando arquitetura na FAU, mas ao mesmo tempo estudava 

gravura e desenho na Escola de Artesanato do Museu de Arte Moderna, com o 

gravador Lívio Abramo. Isto mais ou menos por volta de 1954. Nesta oportunidade, 

tentei um equilíbrio precário entre a arquitetura e as artes plásticas. Mas não 

conseguindo meu duplo objetivo, em 1964, desisti. Sentia que precisava entregar-me 

inteiramente ao desenho, à pintura e à gravura, que eram minhas grandes paixões. 

Assim nunca cheguei a concluir o curso de arquitetura, apesar de haver permanecido 

nove anos na FAU e considerar inestimáveis as informações que lá recebi”. 

Ele também reconhece que sofre influência de vários artistas, mas prefere 

apenas admitir os antigos mestres. “É estranho, mas cada vez que vou a Europa 

embarco com a convicção de ver obras de arte contemporâneas e entretanto acabo 

me enfiando nos museus de arte antiga.  Leonardo da Vinci, Rembrandt e Goya são 

os meus preferidos. Acredito ter sido influenciado por eles”. Entre os mais modernos 

ele inclui Van Gogh, Gauguin e Paul Klee. 

Premiado em salões paulistas de arte moderna e vencedor do Leirner de 

Arte Contemporânea para Gravura, Savério Castellano foi professor no Instituto 

Central de Artes da Universidade de Brasília e da Faculdade de Artes Plásticas da 

Fundação Armando Álvares Penteado. Seu trabalho artístico atravessou três fases 

principais: a dos nós, dos códigos numéricos e a da pintura mágica. Na presente 

exposição ele reúne gravuras antigas para um melhor confronto com a fase atual e 

análise das fases anteriores. Personalidade versátil e muito inquieta- aliás Savério 

acredita que sua maior força encontra-se nesta inquietação – ele realizou o longa 

metragem  “Em Família” e escreveu, em 1972 4, o trabalho “Uso do Computador 

em Arte”, juntamente com o físico Victor Wayjntal e a escritora Márcia Drucker. 

Esse trabalho de pesquisa foi publicado na revista “Ciência e Cultura”. 

                                                 
4 O ano correto é 1973. Cf. Bibliografia e Anexo A: CD nº 1 de arquivos digitalizados. Arquivo nº 9: 
Artigo Arte e Computador. 
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Arquivo 15.5: Cesar Giobbi, 1974 5. Savério Castellano expõe duas faces de sua arte 
na Documenta. 

 

 

 

Savério Castellano expõe na Galeria Documenta (r. Padre João Manuel, 

811) dois tipos de trabalho completamente diferentes, que mostram as duas linhas 

paralelas exploradas pelo artista.  Numa delas, Savério pesquisa formas simples- 

que ele chama de “nós” ou “tranças”- em que a preocupação do artista parece ser, 

basicamente, um estudo de cor e movimento.  Estes trabalhos são em acrílicos sobre 

papel, pintados a revolver, e atingem uma perfeição técnica admirável. Os 

trabalhos melhores, porém, são os desenhos figurativos, onde Savério tem mais 

chance de libertar seu potencial artístico. Seu traço firme desenha figuras humanas, 

ou partes delas (como mãos e rostos), rodeados, envolvidos ou misturados com 

fórmulas mágicas. Seus “nós” e “tranças” parecem uma solução da fase anterior, 

enquanto os desenhos figurativos estão mais ligados às suas gravuras antigas, de 

1956, que também fazem parte da mostra (...). 

                                                 
5 Jornal não identificado. 
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Gabinete de Artes Gráficas 

Arquivo 15.6: Jornal da Tarde, 12 de maio de 1977 6. Nas artes, fotografia e 
Takaoka.  

 

 

 

O Gabinete de Artes Gráficas (Rua Haddock Lobo, 1568) está apresentando 

as fotografias e litografias de Savério Castellano, das 10 às 19 horas. São doze 

fotografias vendidas a Cr$ 350,00 cada e quinze litografias vendidas de Cr$ 700,00 a 

Cr$ 1.300,00. Savério foi aluno (gravura) de Lívio Abramo em 1955/56 e de Flávio 

Motta, com quem teve aulas de História da Arte. 

                                                 
6 Jornal e autor não identificado. A anotação do jornal (Jornal da Tarde), escrita à mão, encontra-se ao 
final da matéria. 
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Arquivo 15.7: Telmo Martino. O Estado de São Paulo, 9 de maio de 1977.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Gabinete de Artes Gráficas, Raquel Arnaud Babenco e Mônica Filgueiras 

de Almeida acolherão litografias e gravuras de Savério Castellano, um artista que 

tem obsessão por tubos. Esses tubos foram encarregados por ele de assumir o 

mistério de signos. Mas a sua sorte principal está na limpeza e transparência da sua 

execução (...). 
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Arquivo 15.8: O Estado de São Paulo, 13 de maio de1977 7. Castellano expõe sua 
criação em litografia. 

 

 

                                                 
7 Autor não identificado.  
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Fotografias e litografias- as primeiras como documentação das segundas- de 

Savério Castellano estão expostas no Gabinete de Artes Gráficas (rua Haddock 

Lobo, 1568) desde ontem  e apresentam  uma pesquisa de três anos do artista. O 

elemento básico das 12 fotos é a própria mão de Savério na construção da obra de 

arte.  Ele construiu um modelo de um tubo de poliéster, sua mão é documentada neste 

processo e depois ele redesenhou nas fotografias e refotografou o resultado final. 

Nas litografias, Savério continua seu trabalho de textura inédita. Com uma média de 

oito horas diárias de elaboração, em quatro meses, só a impressão já foi um desafio. 

O processo técnico envolveu a preparação da pedra, o trabalho de Savério sobre a 

pedra, utilizando para a realização das imagens (fundo e formas com máscaras já 

programadas) o uso do compressor diretamente na pedra. 

 

Arquivo 15.9: Folha da Tarde Ilustrada, 11 de maio de 1977 8. Uma quarta feira de 
boas exposições.  

 

 

 
                                                 

8 Autor não identificado. 



CASTELLANO, Victor. Tese de Doutorado. Ouvir para ver melhor: o pensamento sonoro na produção visual de 
Savério Castellano. Universidade de São Paulo - Escola de Comunicações e Artes, 2013. Anexo A: Arquivo nº 15. 

314 

 

(...) Savério Castellano volta a expor suas obras depois de três anos para uma 

nova apreciação da crítica e do público. Desta vez são 15 litografias e 12 fotografias, 

que o Gabinete de Artes Gráficas expõe a partir das 10 da manhã. Os tubos são a 

imagem constante da obra de Savério, sendo que na série de litografias eles estão 

relacionados com os símbolos astrológicos antigos, signos que procuram refletir as 

ligações entre as pessoas com as realidades não palpáveis. Com a execução dessa 

série, Savério chegou a um resultado técnico pioneiro no Brasil, a partir do momento 

em que adquiriu uma textura inédita na pesquisa litográfica. Essa pesquisa iniciou-se 

há três anos, juntamente com Otávio Pereira. Savério evitou o processo 

fotomecânico, para chegar a um resultado puramente litográfico e suas gravuras 

foram consideradas como um desafio dentro da própria oficina onde as imprimiu. 

Nas fotografias, que medem 50x60cm. Cada, o elemento básico é a própria 

mão de Savério e passou pelo seguinte processo: Savério construiu um modelo de 

tubo em poliéster e Maria da Graça L.R. Aguiar fotografou sua mão utilizando esse 

elemento. Posteriormente, o artista desenhou por cima das fotos e refotografou o 

resultado final. A sensibilidade de Maria da Graça ficou tão evidenciada no 

trabalho, que cada foto foi assinada tanto por Savério como por ela. 
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Galeria Guignard, Porto Alegre (RS). 
 

Arquivo 15.10: Luiz Carlos Lisboa, Porto Alegre, 8 de novembro de 1977 9. 
Castellano, Leilão e Brasileiros em Washington. 

 

 

 

A Galeria Guignard faz hoje o vernissage de Savério Castellano, que expõe 

litografias, óleos e montagens (fotos e desenhos). Sobre ele, assim se expressa o 

crítico de arte Jacob Klintowitz (gaúcho radicado em São Paulo, trabalhando no 

Jornal da Tarde): “Tecnicamente, o trabalho de Savério é severamente requintado, e 

                                                 
9 Jornal não identificado. 
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a sua evolução em torno das mesmas formas de natureza tubular é constante. Os seus 

tubos organizam-se em seqüências alternadas de luz e sombra, compondo figuras 

ideogramáticas, verdadeiras marcas de identificação. O artista trabalha com uma 

programação visual, descarna e isola suas seqüências, criando marcas e logotipos de 

idéias astrológicas”. A individual de Savério ficará até o dia 28. 

 

Arquivo 15.11: Orlando Carlos Brasil, Porto Alegre, 25 de novembro de 1977 10. 
Castellano mostra em tubos as alterações da energia. 

 

 

                                                 
10 Jornal não identificado. 
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As características existentes nos signos astrológicos, ou a sua representação 

pura, têm sido para muitos artistas a base de inspirações plásticas, de uma maneira 

mais ou menos clara (a representação pura) ou de maneira mais instintiva, quando 

são concretizadas interpretações pessoais da ciência astrológica, dentro de suas 

variadas manifestações. Savério Castellano, que expõe atualmente litografias e 

pinturas na Galeria Guignard, também usa a astrologia para tirar formas que estão 

em seu trabalho, há aproximadamente quatro anos, ou seja, desde quando passou por 

um processo de interiorização, clareando determinadas estruturas de sua mente e 

corpo.  

Ele não usa a ciência astrológica como uma coisa em si, mas, através de 

estudos, adotou tubos que se entrelaçam, para dar saída àquilo que está atrás da 

realidade aparente e que faz parte de nosso conhecimento. Ele explica: “Os sinais 

possuem mais conotações como se fosse um alfabeto, algo mais arcaico em que não 

se tem acesso às origens. Sinais de alguma coisa que pertence ao homem, que se 

pode relacionar com as formas intestinais, da barriga, que chegam de alguma parte e 

dirigem-se para qualquer lugar”. 

A posição de Savério, vista pela sua arte, quer principalmente explicar toda e 

qualquer energia que é consumida pelo homem, chegada de fora do corpo, que 

penetra nas suas células vivas, não importando que esta energia venha em forma 

física ou simplesmente de caráter sensitivo. Ela é automaticamente absorvida pelo 

ser e, mais tarde, expelida pelo mesmo ser, já devidamente transformada. Se, no caso 

do homem que é o centro principal destas atenções, foi exigida uma manifestação de 

ordem moral, a própria reação obriga a uma atitude ou resposta típica da 

experiência daquele que foi solicitado. 

Coube, então, ao artista, interessar-se por esta transformação de energias, 

pelo motivo que leva às mutações, para idealizá-las artisticamente, com o uso de um 

alfabeto próprio, que irá passar de um signo para outro, sem que se possa dizer que 

em cada quadro esteja algo concreto, devido ao caráter abstrato com que seu 

trabalho é apresentado. Mais ainda porque Savério mergulha “para tirar uma forma 

de pensamento. Ela vem da entranha, estabelece o contato do racional com o 

irracional, até chegar a ser modificada, quando então sinto que se trata de um 

arquétipo. Em todos, tento criar uma seqüência que possa conter uma mensagem”. 
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O público, nesta mostra, entre os signos, irá notar dez outras obras colocadas 

juntas. São os números de um a zero e que, na sua evolução, nascem pelo amarelo e 

que, em cada paragem, adotam duas cores, derivadas da anterior em direção da à 

posterior, até fecharem o círculo, pela continuidade sugerida pelo tubo, caso forem 

colocados em ordem para isso. “O meu mundo faz parte de uma estrutura. Isto está 

ocorrendo dentro das pessoas. Toda arte fantástica cai num lugar alienante. O meu 

trabalho é para escamotear uma realidade dura, e para ser mostrado, porque 

acredito no que faço, apesar de saber que ele pode ser um instrumento para uso da 

alienação”. 

O engajamento de Savério está ligado à tendência abstrata dentro de si. Mas, 

o fato de criar elementos de ordem mais simbólica e subjetiva não o impedirá de 

apresentar uma paisagem, pois sua proposição não é a fixação de uma imagem: 

fechar o circuito, para não cair no manejo de interesses. Sua obra aproximaria mais 

do lírico rígido, sem floreios, de qualidades técnicas indiscutíveis, quando se trata de 

litografia. Na pintura a óleo, está mais presente a sensualidade, principalmente em 

Nó, já que em Saturno em Balança e Plutão em Câncer, existe a presença dos 

envolvimentos do homem solicitados por forças mais externas do que o resultado de 

coisas sentidas, haja vista a aglomeração e carga de influências pictóricas 

dominantes. Por último, em Sinais do Espaço, há a velocidade de imagens paralelas 

com a presença de bolas soltas, largadas no ar, em constantes movimentos, sem 

direção certa. 

Savério Castellano é formado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade de São Paulo, e realizou mostras individuais como artista plástico em 

diversas galerias brasileiras, principalmente de pintura e desenho (o que faz desde 

1958), e uma no Centro Cultural Brasil-Uruguai, de Montevidéu, de xilogravura e 

gravura em metal. Sua última foi no Gabinete de Artes Gráficas de São Paulo, com 

fotografias e litos. Sua obra, hoje, faz parte da Pinacoteca do Estado de São Paulo 

do MAM carioca, do MAM de São Paulo, do Museu de Arte Brasileira, em São Paulo 

e do Museu de Arte Moderna de Belgrado, na Iugoslávia.  
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Museo de Arte del Banco Central del Ecuador 

Arquivo 15.12: El universo, Guayaquil, 13 de junho de 1987. Savério e Guilherme de 
Faria. 

 

 

 

El Museo de Arte del Banco Central del Ecuador Guayaquil y  la Embajada  

del Brasil se complacen en invitar  a la inauguración de la exposición de los 

grabadores contemporáneos  del Brasil: Savério Castellano y Guilherme de Faria , 

que tendrá lugar el lunes 15 de Junio de 1987 a la 19h00, en las Salas de 

Exposiciones Temporales Del Museo, José de Antepara y Nueve de Octubre. 
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Fundación Guayasamín 

Arquivo 15.13: Matéria de jornal, Equador, 21 de março de 1989 11. Savério 
Castellano y su  obra: Escuchar para ver mejor. 

 

 

 

Savério Castellano, pintor brasileño que al momento se encuentra exponiendo 

en la  Fundación  Guayasamín, la obra titulada: “Escuchar para ver mejor”; a 

propósito de esta propuesta para una exposición manifiesta: ‘El pensamiento crea, 

las manos ejecutan, pero están en peligro de perder  este privilegio’. 

En la actualidad por primera vez en la historia del arte, el desarrollo de la 

creatividad no está directamente relacionado con la habilidad de las manos. 

Concluimos una etapa heredada de la época en que nuestros antepasados 

recurrieron a las manos para elaborar un utensilio, e iniciamos otra, en que el 

cerebro humano puede proyectar a la realidad, instantáneamente, su voluntad 

creadora. 

En nuevo  proceso, el pensamiento actúa soberano, sin obstáculos, sin límites, 

siguiendo las leyes de su propia fantasía.  El computador, esta extensión, no  de las 

                                                 
11 Autor e jornal não identificados. 
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manos (como las máquinas que conocemos hasta hoy), sino de nuestras estructuras  

mentales, es nuestras interfaz con el mundo. Este hacho, sorprendente, emocionante, 

peligroso y rico, contiene en sí la promesa de un nuevo mundo y de nuevas 

realidades. Sin Duda, seremos la última generación que aprendió un oficio artesanal 

antes de aprender a distinguir la creatividad de nuestros pensamientos. 

En estos últimos diez años, poco a poco abrí de tal forma mis actividades que 

no concibo lo que realizo como un hecho aislado, como un cuadro que se cuelga en 

una pared, como una  rebanada de sensación lista para el consumo. 

A partir de 1982, con varias exposiciones y casi 50 años de edad, obedeciendo 

a un  fuerte impulso  interior, decidí  estudiar música en la forma más seria posible. 

Fue el comienzo de todo  un proceso. Entretanto,  no dejé  de ser  un pintor para 

convertirme en músico. Solamente incorpore una nueva actividad a la anterior. Esta 

actitud me impulso hacia otras  direcciones. 

Algunas de tales actividades podrían incluso estar distanciadas del núcleo 

original,  como el estudio de la informática, que me llevó a utilizar los computadores. 

En esta  exposición, los computadores y sintetizadores viabilizan  una propuesta de 

actuación simultánea de dos  manifestaciones del arte: la música y la pintura. Al 

computador Le corresponde controlar temporalmente las múltiples manifestaciones 

sonoras y  las pausas de cada caja acústica, posibilitando que este conjunto de 

sonidos, que se  hará escuchar junto con la disposición de las pinturas tenga un 

significado programado. 

En suma, esta exposición tiene como objetivo principal unir a las  personas en 

un amplio proceso creativo, abrir espacios para una interacción entre varias  

manifestaciones artísticas y demostrar la unidad de las mismas, originarias todas del  

pensamiento humano. 

Todavía no conseguimos agotar todo el contenido del pensamiento de 

Leonardo da Vinci: “Pintura es cosa mental”.  Podríamos añadir el obvio: “Arte es 

cosa mental”. Al comenzar el siglo con Marcel Duchamp, y encerrarlo ahora, con la 

utilización de los computadores,  es posible aquilatar la proporción en que se 

ampliaron las fronteras de creatividad. 
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Arquivo 15.14: Hoy, 17 de março de 198912.  Esta noche inaugura Savério 
Castellano. 

 

 

 

                                                 
12 Autor não identificado. 
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A las 19h00 de esta noche, en  la Fundación Guayasamín, se inaugura una 

muestra del artista plástico brasileño Savério Castellano. 

En esta oportunidad, Castellano expone sus últimos trabajos, que tras un 

estudio realizado para integrar el arte visual y la música, responden a sus 

declaraciones de, “pintar como un músico y escribir música como un pintor”. 

Para lograr su exposición, “Escuchar para ver mejor”, Savério utiliza todas 

las alternativas  que el pueden servir, desde un aprendizaje completo de todas  las 

técnicas artesanales de la pintura, grabado y diseño, hasta un estudio técnico teórico 

y objetivo de la composición musical y, más aun, empleando la informática en los 

sintetizadores y otras  tecnologías modernas como forma para obtener resultados 

más  amplios para su  creación.  

Así, con la colaboración del músico argentino Claudio Durán, esta noche se 

realizará en vivo, una presentación de los trabajos sonoros de Savério Castellano, 

donde la computadora, el sintetizador y toda la tecnología estarán al servicio de la 

creatividad y talento de este innovador artista brasileño. 

Savério Castellanos estudió  arquitectura, viajo por Europa y Estados 

Unidos; en  1982 empezó sus estudios sobre música. En este campo, llegó a traducir 

al portugués, varios de los trabajos de armonía y contrapunto escritos por  Paul 

Hindemith. 

Fue profesor de artes gráficas en la Universidad de Brasilia, profesor de litografía y 

creatividad en cursos  superiores de formación para profesores de dibujo en la 

Fundación Armando  Alvares Penteado, en São Paulo;  es difusor del arte brasileño 

en países del exterior. 

Sus diversos trabajos de música y pintura, han sido criticados por Gerardo 

Ferraz, Mario Schenberg y Jacob Klintowitz, quien lo incluyó en su  último libro, 

“Cien artistas brasileños”. 
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Arquivo 15.15: Matéria de jornal. Quito, 17 de março de 1989. Artista Brasilero en 
Fundación Guayasamín. 

 

 

 

El artista brasilero Savério Castellanos realizará una muestra de sus trabajos 

de pintura, litografía y música, hoy viernes, a las 19h00, en las salas de exposición de 

la Fundación Guayasamín. Esta es La tercera vez que Castellanos nos visita, pues ya 

estuvo aquí en  1985 y 1988. 
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Casa de la Cultura Ecuatoriana 

Arquivo 15.16: Juan Hadatty, El Telégrafo. Guayaquil, 20 de abril de 1989. El arte 
universalista de Savério Castellano. 
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Nos encontramos frente a un brasileño integrador de las nociones que desde 

Da Vinci hasta Lenin se vienen dando  acerca del “hombre universal”. Savério 

Castellano que ha trabajado y vivido en Guayaquil, a quien no conocemos, es nada 

menos que estudioso de: idiomas, informática, arquitectura, enseñanza, artes 

gráficas, pintura y música. Tiene una hoja de vida respetable, cree en el 

latinoamericanismo y es entusiasta amante de la vida.  

Pero vamos a lo nuestro;  lo que expone en la  Pinacoteca “Manuel Rendón” 

de la Casa de La Cultura tiene calidad. Nos gustan mucho las “gravuras” anteriores 

a su trabajo experimental de integración de la tecnología con las artes y las artes 

entre sí. Los grabados, repetimos, son limpios, transparentes.  Casi como su hermosa 

pequeña escultura “El toro” en La tonalidad de La piedra amatista, muy conocida en 

su país. Sobre su pintura actual, especialmente  sus telas grandes, diremos que nos 

parece un buen  camino, pues evidentemente sabe pintar. Mas no lo  

recomendaríamos como un producto acabado.  Es una propuesta clara, con serios, 

intentos de alcanzar lo buscado. Hay un trasunto medioeval en ciertos tonos y 

veladuras de color. Las rayas horizontales, dadas no por grafismo sino por los 

valores cromáticos contrastados, nos sugieren papel pautado de pentagramas y 

ciertos signos se nos aparecen  como notaciones antiguas y letras cirílicas. Se 

integran una suerte de grupos polifónicos. En su diseño hay dominio anatómico y sin 

embargo una  homogeneidad facial que creemos simboliza el  acoplamiento de los 

coreutas. En todo este discurso plástico hay una fuerte impregnación de futurismo, 

no obstante, que vuelve intemporal la obra y la ubica en el expresionismo sígnico o si 

se  quiere  alegórico. 

Savério gusta, inquieta, envía un poderoso mensaje conceptual. La figura se 

vuelve ubicua al tratarla en algunos planos concomitantes. Los grupos vocales tienen 

rostros malvas, beiges, sienas, en fin siempre modulados por los  neutros, como el 

organista de los largos acordes que teme la estridencia y ensordina su ejecución. En 

el caso plástico, desplaza su trayecto entre lo lúdico y lo onírico. 

En pocas palabras, nos agrada, mas esperamos en esa línea mucho, 

muchísimo aún.  Él público guayaquileño no debe perderse esta exposición. 
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Arquivo nº 16: As páginas iniciais dos “apontamentos” de Savério, feitos 
durante sua viagem à Europa em 1966, contendo anotações, estudos de cor e de forma e 
observações sobre coleções e exposições visitadas na Holanda (Coleção Kröller-Müller 
e Van Gogh Museum). 
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Arquivo nº17: Catálogo da XVIII Bienal Internacional da Ljubljana (1989), na qual 
Savério expôs, conjuntamente a duas outras obras, um de seus trabalhos da fase musical: 
Contraponto a três vozes. 
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Arquivo nº 18: Realizada por 25 artistas e editada pela Gráfica Ymagos para a 
Sala Octávio Pereira por ocasião da XX Bienal Internacional de São Paulo, esta 
litografia presta homenagem ao masterprinter gaúcho (1929-1988) que, além de enorme 
contribuição à litografia Brasileira, é citado por Maria Bonomi, com um artista ligado à 
música, à dança, ao teatro e às artes plásticas 1. Além de Savério, os artistas 
participantes da Sala e realizadores da litografia abaixo foram: Aldemir Martins, Renina 
Katz, Burle Marx, Vera Salamanca, Ubirajara Ribeiro, Tuneu, Tomie Ohtake, Granato, 
Darel, Iglesias, Cecilia Suzuki, Eduardo Lima, Inácio Rodrigues, Guyer Salles, 
Guilherme de Faria, Roberto Magalhães, Norival Figueiredo, Norberto Stori, Maria 
Bonomi, Sérgio Matta, Silvia Raguzin, Scliar e Nardin.  

 

 

                                                            
1 Mayra Laudanna. Maria Bonomi: da gravura à arte pública. São Paulo: Edusp/ Imprensa Oficial, 2007, 
p. 348. 
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Arquivo nº 19: Release. 

Savério Henrique Castellano. Sorocaba (SP), 29 de março de 1934; Cotia (SP), 18 de 

maio de 1996.  

Pintor, gravador e desenhista. Estudou desenho com Poty Lazzarotto nos cursos livres 

do MASP (1952) e gravura com Lívio Abramo na Escola de Artesanato do MAM em São Paulo 

(1955-1957). Entre 1955 e 1964, estudou na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. 

Dos anos 60 e 70, são marcantes suas conhecidas séries de tubos, naves e radares, 

advindas da imersão do artista em linguagens múltiplas como a matemática, a computação, a 

astrologia, a psicologia junguiana e a ficção científica, assuntos que levaram críticos a associar 

sua obra aos novos movimentos realistas do período, através de uma particular abordagem 

construtiva, proveniente de sua formação como arquiteto. De acordo com Mário Schenberg, sua 

personalidade artística se caracteriza por uma vigorosa inspiração realista fantástica (Galeria 

Documenta, 1974). Para Jakob Klintowitz, seu trabalho insere-se na linha do mágico, dos 

artistas que procuram ser receptivos a um universo místico, esotérico e ancestral (Versus: 10 

anos de crítica de arte, 1978). Já, segundo Aracy Amaral, de sua formação como arquiteto, 

deixa transparecer a preocupação com a ordenação do espaço, enquanto é subjacente às suas 

imagens, especulações matemáticas e de ordem quantitativa, que o levariam a aproximar-se da 

computação (Textos do trópico de capricórnio, 1983).  

Sua contribuição para a gravura brasileira dá-se de forma contundente ao desenvolver, 

ao lado do masterprinter Octávio Pereira (1929-1988) na Gráfica Ymagos (SP), técnicas 

avançadas de impressão litográfica, através da utilização do aerógrafo como recurso para 

obtenção de transparências cromáticas sem a necessidade de utilização de processos 

fotomecânicos. 

Entre as décadas de 80 e 90, a obra de Savério abre-se para a integração entre as 

linguagens musical e visual, resultando em uma notável produção interdisciplinar, envolvendo 

composições musicais criadas pelo artista, artes visuais, computação e participação interativa do 

público.  

Premiado nos Salões Paulistas de Arte Moderna do MAM (1955 e 1959) e vencedor do 

Prêmio Leirner de Arte Contemporânea para gravura (1959), Savério tem participações 

importantes na XX Bienal de São de São Paulo, XVIII Bienal da Ljubljana e II Bienal Latino 

Americana de Artes Gráficas de Bogotá. Sua obra consta dos mais importantes acervos e 

coleções no Brasil e no exterior.  
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Arquivo nº 2: Catálogo da exposição Escuchar para ver mejor. Fundación 
Guayasamín (Quito), Casa de la Cultura Ecuatoriana (Guayaquil) e Galeria Toki (São 
Paulo), 1989. 
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Arquivo nº 20: Savério Castellano: cronologia profissional. 

 

1952: Estuda desenho com Poty Lazzarotto nos cursos do Museu de Arte de São Paulo. 

1955/1964: Ingressa na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, onde estuda 
Arquitetura, História da Arte, Planejamento Urbano, Comunicação Visual e Desenho 
Industrial. Entra em contato com o historiador, artista e professor Flávio Motta. 

1955-1957: Estuda gravura em metal e xilogravura com Lívio Abramo e desenho com 
Nelson Nóbrega na Escola de Artesanato do Museu de Arte Moderna de São Paulo. 

1959-1961: Trabalha como colaborador no escritório do arquiteto Jorge Wilheim. Entra 
em contato com os artistas Marcelo Grassmann, Aldemir Martins, Antônio Henrique 
Amaral, Mário Gruber, Renina Katz, Maria Bonomi e o arquiteto Miguel Juliano, que o 
incentivam a prosseguir seu trabalho. Frequenta os ateliês de gravura da fundação 
Armando Álvares Penteado onde entra em contato com Evandro Carlos Jardim e 
Ubirajara Ribeiro. 

1960: Realiza estudos elementares de música. 

1966: Primeira viagem à Europa. Visita de estudo a museus da Holanda, Bélgica, 
França, Espanha e Portugal. 

1968: Atua como professor de gravura na Universidade de Brasília. 

1972: Segunda viagem à Europa. Elabora projeto de escultura na Saint Martin School of 
Art em Londres e estabelece contatos com o escultor Antony Caro e o crítico Guy Brett. 

1973: Primeiros delineamentos de um pensamento associativo entre arte e computação. 
Escreve, ao lado de Márcia Drucker e do físico da USP Wiktor Wajntal, o artigo Arte e 
Computador, publicado na revista Ciência e Cultura. 

1976: Terceira viagem à Europa. Visita a galerias e museus da Itália, incluindo a Bienal 
de Veneza. 

1978-1984: Muda-se de São Paulo para Porto Alegre, Rio Grande do Sul. 

1980: Aprofundamento dos estudos de teoria musical. Contato com a obra teórica de 
Paul Hindemith e Arnold Schoenberg. Início de uma ligação entre os pensamentos 
sonoro e pictórico. Estudos de harmônio e clarineta. 

1984: Viagem a Nova York. Tentativa de obtenção de bolsa de estudos junto à 
Fundação Guggenheim para desenvolvimento de projeto de ligação entre música e artes 
visuais. Volta a morar em São Paulo.  

1985: Primeira viagem ao Equador. Ministra curso de litografia na Universidade Central 
(Quito). Início dos estudos de piano.  
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1986: Adquire seu primeiro computador Apple, e passa a desenvolver estudos de 
informática associada à música. 

1988: Segunda viajem ao Equador. Ministra curso de litografia na Fundação 
Guayasamin (Quito).  

1989: Terceira viajem ao Equador. Realiza a mostra Escuchar para ver mejor na 
Fundação Guayasamin (Quito) e na Casa de Cultura Equatoriana (Guayaquil). 

1992-1996: Passa a viver em Cotia (SP), onde dá continuidade aos estudos musicais. 

 

• Exposições individuais importantes 

 

1958: Galeria de Arte das Folhas. São Paulo. Xilogravuras e gravuras em metal. 

1959: Galeria de Arte das Folhas. São Paulo. Serigrafias e gravuras em metal. 

1960 (61?)- Instituto Cultural Brasil Uruguai. Montevidéu. Xilogravuras e gravuras em 
metal. 

1965: Galeria Mobilínea. São Paulo. Brasil. Pinturas e desenhos. 

1970: Galeria Plano. São Paulo. Brasil. Pinturas. 

1974: Galeria Documenta. São Paulo. Desenhos e gravuras em metal. 

1974: Galeria Espade. São Paulo. Desenhos e gravuras em metal. 

1977: Gabinete de Artes Gráficas. São Paulo. Litografias. 

1977: Galeria Guignard. Porto Alegre. Pinturas e litografias. 

1978: Múltipla Galeria de Arte. São Paulo. Desenhos e Litografias.  

1981: Galeria Guignard. Porto Alegre. Aquarelas. 

1983: Belém do Pará. Litografias  

1984: Natal. Rio Grande do Norte. Litografias.  

1989: Fundación Guayasamin (Quito) e Casa de la Cultura Ecuatoriana (Guayaquil). 
Escuchar para ver mejor. Equador. Pinturas, gravuras, litografias e música. 
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• Exposições coletivas importantes 

 

1958: Museu de Arte Moderna. São Paulo. Xilogravuras. 

1958: Salão Paulista de Arte Moderna. São Paulo. Linóleo. 

1958: Galeria de Arte das Folhas. 47 artistas. São Paulo. Escultura, pintura, gravuras 
em metal e desenhos.  

1959: Salão Paulista de Arte Moderna. São Paulo. Gravuras em metal. 

1960: Salão Nacional de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Gravuras em metal. 

1961: Instituto Cultural Ítalo Brasileiro. Gravadores Brasileiros. Roma, Itália. 

1970: I Salão Paulista de Arte Contemporânea. São Paulo. Pinturas. 

1970: I Bienal de Santos. São Paulo. Litografias.  

1970: II Bienal Latino Americana de Artes Gráficas. Exposição Coletiva de Gravadores 
Americanos. Cali, Bogotá (Colômbia). Litografias. 

1971: Museu de Arte Contemporânea. São Paulo. Desenhos. 

1972: Galeria Urano. Exposição de inauguração da Galeria Urano. São Paulo. 
Desenhos e litografias. 

1973: Galeria O Sobrado. 10 Artistas da Arte Fantástica. São Paulo.  Desenhos. 

1974: Museu de Arte Moderna de São Paulo. Panorama da Arte Atual Brasileira.  
Gravura em metal. 

1975: Instituto Cultural Brasil - Estados Unidos. Artistas Brasileiros. Washington. D.C. 
USA. 

1976: Museu de Arte Moderna de São Paulo. Panorama da Arte Atual Brasileira.  
Pinturas. 

1977: Museu de Arte Moderna de São Paulo. Panorama da Arte Atual Brasileira.  
Litografias. 

1978: Secretaria Municipal de Cultura. Bernardo Cid, Renina Katz, Guilherme de Faria 
e Savério Castellano. São Paulo. Litografias. 

1979: Museu Boca Raton. Miami. USA. Litografias e desenhos. 

1980: Museu de Arte Moderna de Tókio. Gravadores Brasileiros. Japão. Litografias. 
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1985: Museu Colonial do Banco Central do Equador. Gravura Brasileira. Quito, 
Equador. 

1986: Secretaria do Estado de São Paulo.  Mestres da Gravura Contemporânea. Estação 
Sé do Metrô, São Paulo. 

1986: Hotel Hilton. Cinco Artistas da Litografia. São Paulo. Litografias. 

1987: Secretaria do Estado de São Paulo.  Mestres da Gravura Contemporânea. Estação 
Sé do Metrô, São Paulo. 

1987: Museu de Arte de Guayaquil do Banco Central do Equador. Savério Castellano e 
Guilherme de Faria. Litografias. 

1987 : Grand Palais de Paris. La Jeune Gravure Contemporaine. MAC/SP (org.). 
Litografias. 

1988: Jovem Gravura Contemporânea Brasil-França. MAC/Ibirapuera. Litografias. 

1989: Fundação Guayasamin. Mostra de Grabados Brasileños. Gravuras. Quito, 
Equador. 

1989: XVIII Bienal da Ljubljana, Yugoslávia. Litografias. 

1989: XX Bienal de São Paulo. Sala Octávio Pereira. Litografias. 

1991: Secretaria de Estado do Governo. 200 Anos da Declaração Universal dos 
Direitos do Homem e do Cidadão. Litografia. 

 

• Prêmios 

 

1955: Prêmio Aquisição- IV Salão Paulista de Arte Moderna. São Paulo. Linóleo. 

1959: Medalha de prata- VIII Salão Paulista de Arte Moderna. São Paulo. Gravura em 
metal. 

1959: Prêmio Leirner de Arte Contemporânea para gravura. 
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• Jornais e revistas 

 

1958: Geraldo Ferraz. O Estado de São Paulo. 

1959: José Geraldo Vieira. Folha de São Paulo. 

1973: Márcia Drucker. O uso do computador em arte. Revista Ciência e Cultura. São 
Paulo, 3 de Março. 

1974: Olívio Tavares de Araújo. Revista Veja, 20 de Março. 

1974: Sheila Leirner. O Estado de São Paulo, Março. 

1974: Cesar Giobbi, 1974. Savério Castellano expõe duas faces de sua arte na 
Documenta. 

1977: Telmo Martino. O Estado de São Paulo, 9 de Maio. 

1977: Folha da Tarde Ilustrada. Uma quarta feira de boas exposições. 11 de Maio. 

1977: O Estado de São Paulo. Castellano expõe sua criação em litografia. 13 de Maio. 

1989: Juan Hadatty, El Telégrafo. El arte universalista de Savério Castellano. 
Guayaquil, 20 de Abril. 

 

• Livros, dicionários e catálogos 

 

1973: História da Gravura no Brasil - II. São Paulo, Ed. Júlio Pacello. 

1974: Mario Schenberg. Galeria Documenta. Catálogo. 

1974: Dicionário Brasileiro de Artes Plásticas- II. São Paulo, Instituto Nacional do 
Livro. Ministério da Educação e Cultura. 

1976: Panorama de Arte Atual Brasileira. Catálogo. Museu de Arte Moderna de São 
Paulo. Catálogo. 

1977: Panorama de Arte Atual Brasileira. Catálogo. Museu de Arte Moderna de São 
Paulo. Catálogo. 

1978: Jacob Klintowitz. Versus: 10 anos de crítica de arte. Coletânea. 

1983: Walter Zanini. História Geral da arte no Brasil. v. 2. São Paulo. 
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1989: Ljubljana Bienale 18. Catálogo. 

1989: XX Bienal Internacional de São Paulo. Catálogo. 

 

 

• Trabalhos em museus e coleções 

 

Pinacoteca do Estado de São Paulo. 

Museu de Arte de São Paulo. MASP. 

Museu de Arte Moderna de São Paulo. MAM. 

Museu de Arte Brasileira. São Paulo. 

Acervo do Senado Federal. Brasília. 

Museu de Arte do Rio Grande do Sul. 

Acervo do Palácio do Governo do Estado de São Paulo. 

Acervo do Palácio dos Bandeirantes. 

Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo. 

Museu de Arte Moderna de Belgrado. 

Casa da Cultura do Equador (Guayaquil). 

Fundação Oswaldo Guayasamin (Quito). 
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Arquivo nº 3: Proposta para uma exposição (CASTELLANO, S., 1988a). 
Texto preparatório para a mostra da fase musical realizada no Equador em 1989. 
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Arquivo nº 4: Carta de Savério Castellano a Edgard Telles Ribeiro, autor de um 
dos textos do catálogo da mostra da fase musical realizada no Equador em 1989. 
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Arquivo nº 5: Convite da Fundação Guayasamin e da Embaixada do Brasil em 
Quito (Equador) para palestra sobre a exposição de Savério Castellano Escuchar para 
ver mejor, de 21 de Março de 1989. 
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Arquivo nº 6: Carta de agradecimento da Universidade Central do Equador pelo 
curso de litografia ministrado por Savério Castellano em 1985 naquela instituição. 
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Arquivo nº 7: Carta de confirmação do curso de litografia ministrado por 
Savério Castellano na Fundação Guayasamin em 1988 durante a Semana da Cultura 
Brasileira no Equador (Quito).  
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Arquivo nº 8: Catálogo da Exposición de Grabados Brasileños, que se realiza 
entre os dias 19 e 28 de Junho no Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura 
Ecuatoriana. 
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Arquivo nº 9: Artigo Arte e Computador, escrito através da colaboração entre a 
escritora Márcia Drucker, o físico nuclear Wiktor Wajntal (1934-1976) e Savério 
Castellano, publicado em março de 1973 na revista Ciência e Cultura. 
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Arquivo nº 1: Lista de obras da fase musical. 

A listagem que se segue corresponde à faixa mais representativa da produção 

visual da fase musical de Savério. Consta de 31 litografias, 1 gravura em metal, 3 

aquarelas, 2 estudos gráfico-sonoros e 12 óleos sobre tela. Contando com a série 

Arquiteturas Sonoras, a produção enumera cerca de 50 obras. Não incluímos nesta 

conta as anotações em cadernos e as partituras musicais não associadas a imagens (com 

exceção do Estudo para litografia e sampler, composição musical contida nas 

Arquiteturas Sonoras), por entender que estas pertencem mais ao campo específico da 

linguagem musical e, por isso, necessitarão de estudos futuros. 

Os títulos grifados correspondem às obras apresentadas ao longo da tese que 

melhor sintetizam a fase musical. As demais obras listadas, que atualmente constam de 

acervos particulares, da família e de museus, estão abertas a pesquisas. 

Optamos por ilustrar algumas obras, especificamente as pinturas a óleo e os 

estudos gráficos, no sentido de facilitar sua visualização uma vez que, sendo únicas ou 

não constando do corpo da tese, careceriam de dados para futura identificação. 

No caso das litografias, todas receberam, à época, anotações de próprio punho de 

Élsio Motta, então proprietário da Gráfica Ymagos, onde foram produzidas e editadas 

entre as décadas de 1982 e 1988. Essas informações constam de fichas catalográficas 

que forma gentilmente cedidas por sua filha Patrícia Motta, atual proprietária da Glatt & 

Ymagos Atelier de Arte, pelo qual muito agradecemos. 

 

• Litografias 

1. Contraponto a 3 Vozes, 28/11/ 1988. Litografia (técnica: crayon, três 

impressões), papel Fabriano 27s, 70x100 cm. Tiragem total: 39 cópias. Gráfica 

Ymagos. Impressor: Tuca. 

2. Vivência do Som, 19/12/1985. Litografia (técnica: lavis, duas impressões), papel 

Velin Arches, 45x80 cm. Tiragem total: 47 cópias. Gráfica Ymagos. Impressor: 

Tuca. 
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3. Interlúdio, 28/11/1985. Litografia (técnica: aerógrafo, duas impressões), papel 

Fabriano 21s, 50x70 cm. Tiragem total: 116cópias. Gráfica Ymagos. Impressor: 

Tuca. 

4. Projeto Sonoro, 06/09/1985. Litografia (técnica: lavis, duas impressões), papel 

Velin Arches, 60x80 cm. Tiragem total: 61cópias. Gráfica Ymagos. Impressor: 

Sebastião. 

5. Cantata Coral, 09/05/1985. Litografia (técnica: aerógrafo, três impressões), 

papel Fabriano 21s, 48x60 cm. Tiragem total: 60cópias. Gráfica Ymagos. 

Impressor: Antônio. 

6. Cantiga, 02/04/1985. Litografia (técnica: aerógrafo, duas impressões), papel 

Velin Arches, 38x53 cm. Tiragem total: 83cópias. Gráfica Ymagos. Impressor: 

Domício. 

7. Ária, 02/04/1985. Litografia (técnica: aerógrafo, duas impressões), papel Velin 

Arches, 38x53 cm. Tiragem total: 82cópias. Gráfica Ymagos. Impressor: 

Domício. 

8. Contraponto II, 19/03/1985. Litografia (técnica: aerógrafo, duas impressões), 

papel Arches 88, 56x76 cm. Tiragem total: 63cópias. Gráfica Ymagos. 

Impressor: Antônio. 

9. Contraponto II, 20/03/1985. Litografia (técnica: aerógrafo, duas impressões), 

papel Arches 88, 56x76 cm. Tiragem total: 62cópias. Gráfica Ymagos. 

Impressor: Antônio. Obs. Variação da edição anterior. 

10. Ritmo solar, 14/11/1984. Litografia (técnica: aerógrafo, duas impressões), papel 

Arches 88, 56x76 cm. Tiragem total: 62cópias. Gráfica Ymagos. Impressor: 

Antônio. 

11. Ritmo lunar, 23/11/1984. Litografia (técnica: aerógrafo, duas impressões), papel 

Arches 88, 56x76 cm. Tiragem total: 63cópias. Gráfica Ymagos. Impressor: 

Antônio. Obs. Variação da edição anterior. 

12. Sonata Alegro, 13/09/1984. Litografia (técnica: aerógrafo, duas impressões), 

papel Velin Arches, 40x80 cm. Tiragem total: 122cópias. Gráfica Ymagos. 

Impressor: Antônio. 
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13. Contraponto, 20/02/1984. Litografia (técnica: aerógrafo), papel Arches 88, 

56x76 cm. Tiragem total: 120cópias. Gráfica Ymagos. Impressor: Antônio. 

14. Som da brisa, 17/02/1984. Litografia (técnica: aerógrafo, duas impressões), 

papel Arches 88, 56x76 cm. Tiragem total: 119cópias. Gráfica Ymagos. 

Impressor: Tuca. 

15. Forma Gráfica em Lá Menor, 27/10/1983. Litografia (técnica: aerógrafo, duas 

impressões), papel Arches Satine, 56x76 cm. Tiragem total: 147cópias. Gráfica 

Ymagos. Impressor: Antônio. 

16. Forma Gráfica em Ré Menor, 21/10/1983. Litografia (técnica: crayon, 

aerógrafo, duas impressões), papel Arches Satine, 56x76 cm. Tiragem total: 

60cópias. Gráfica Ymagos. Impressor: Antônio. 

17. Forma Gráfica em Ré Menor, 17/10/1983. Litografia (técnica: crayon, 

aerógrafo, duas impressões), papel Arches Satine, 56x76 cm. Tiragem total: 

88cópias. Gráfica Ymagos. Impressor: Antônio. Obs. Variação da tiragem 

anterior. 

18. Região Jônica, 17/10/1983. Litografia (técnica: aerógrafo, uma impressão), 

papel Arches Satine, 56x76 cm. Tiragem total: 90cópias. Gráfica Ymagos. 

Impressor: Antônio. 

19. Região Dórica, 17/10/1983. Litografia (técnica: aerógrafo, uma impressão), 

papel Arches Satine, 56x76 cm. Tiragem total: 65cópias. Gráfica Ymagos. 

Impressor: Antônio. 

20. Nave Musical, 13/10/1983. Litografia (técnica: crayon, duas impressões), papel 

Arches Satine, 56x76 cm. Tiragem total: 60cópias. Gráfica Ymagos. Impressor: 

Antônio. 

21. Som/Forma, 06/10/1983. Litografia (técnica: aerógrafo, uma impressão), papel 

Arches Satine, 56x76 cm. Tiragem total: 60cópias. Gráfica Ymagos. Impressor: 

Antônio. 

22. Forma/Sol, 06/10/1983. Litografia (técnica: crayon, aerógrafo, uma impressão), 

papel Arches Satine, 56x76 cm. Tiragem total: 90cópias. Gráfica Ymagos. 

Impressor: Antônio. 
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23. Poema/Som/Imagem, 06/10/1983. Litografia (técnica: lavis, duas impressões), 

papel Velin Arches, 80x120cm. Tiragem total: 18cópias. Gráfica Ymagos. 

Impressor: Sebastião. 

24. Contraponto III, 29/06/1983. Litografia (técnica: aerógrafo, duas impressões), 

papel Arches 88, 56x76 cm. Tiragem total: 49cópias. Gráfica Ymagos. 

Impressor: Tuca. 

25. Contraponto II, 29/06/1983. Litografia (técnica: aerógrafo, duas impressões), 

papel Arches 88, 56x76 cm. Tiragem total: 57cópias. Gráfica Ymagos. 

Impressor: Tuca. 

26. Contraponto I, 28/06/1983. Litografia (técnica: crayon, duas impressões), papel 

Arches 88, 56x76 cm. Tiragem total: 41cópias. Gráfica Ymagos. Impressor: 

Tuca. 

27. Centro tonal ré, 28/06/1983. Litografia (técnica: lavis, duas impressões), papel 

Arches BFK, 60x80 cm. Tiragem total: 51cópias. Gráfica Ymagos. Impressor: 

Sebastião. Oito variações em roxo. 

28. Clave tenor, 20/06/1983. Litografia (técnica: aerógrafo, uma impressão), papel 

Arches 88, 56x76 cm. Tiragem total: 79cópias. Gráfica Ymagos. Impressor: 

Tuca. 

29. Clave contralto, 20/06/1983. Litografia (técnica: aerógrafo, uma impressão), 

papel Arches 88, 56x76 cm. Tiragem total: 79cópias. Gráfica Ymagos. 

Impressor: Tuca. 

30. Centro tonal sol, 20/06/1983. Litografia (técnica: lavis, duas impressões), papel 

Velin Arches, 60x80 cm. Tiragem total: 50cópias. Gráfica Ymagos. Impressor: 

Sebastião.  

31. Canção de Outono, 20/06/1982. Litografia (técnica: aerógrafo, duas 

impressões), papel Arches BFK, 53x73 cm. Tiragem total: 70cópias. Gráfica 

Ymagos. Impressor: Antônio.  
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• Gravura em metal 

 

1. Centro Tonal Sol,1981. Gravura em metal (técnica: água-forte, água-tinta, duas 

impressões), 35X50 cm. Tiragem total: 10 cópias. Gráfica Selma Daffre Artes 

Plásticas ME. Impressor: Selma Daffré. Acervo da família. 

 

• Estudos gráfico-sonoros 

 

 

1. Sem título, 1983. Desenho, 40x60 cm. Estudo gráfico-sonoro. Acervo da família. 

 

2. Poem. Sound. Image. Melodic and Harmonic Aanalysis, 1983. Desenho, 80x110 
cm. Estudo gráfico-sonoro. Acervo da família. 

 

 

• Aquarelas 

1. Sem título. Início da década de 1980, 19x13,5 cm. Acervo da família. 

2. Um berro do Clarinete, 1985. 50x67 cm. Acervo da família. 
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3. Uma Mensagem para Paul Hindemith e Matthias Grunewald, Início da década 
de 1990. Desenho e aquarela sobre papel, 70x90 cm. Acervo da família. 

 

• Arquiteturas sonoras: ensaios para som e imagem (litografias, óleos e 
composições musicais). 

 

 

1. Centro tonal sol, 1983. Litografia e composição musical: Prelúdio em sol menor 
(Como uma velha canção napolitana), 1988. Obra e partitura musical: acervo da 
família. 

 

 

2. Estudo para pintura e vozes,1986-88. Óleo e composição musical, 130x160 cm. 
Obra e partitura musical: acervo da família. 

 

 

3. Cinco figuras e cinco vozes, 1986-88. Óleo e composição musical, 130x160 cm. 
Obra e partitura musical: acervo da família. 
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4. Estudo para pintura e sopro, 1988. Óleo e composição musical, 90x110 cm. Obra e 
partitura musical: acervo da família. 

 

 
 
5. Estudo para tenor e pintura, 1988. Óleo e composição musical, 75x85 cm. Obra 

não localizada. Partitura musical: acervo da família. 

6. Estudo em Sol Menor, 1988-90. Óleo e composição musical. Obra e imagem não 
localizadas. Partitura musical: acervo da família. 

7. Estudo para litografia e vozes, 1988-90. Obra e imagem não localizadas. Partitura 
musical: acervo da família. 

8. Estudo para pintura e sampler, 1988-90. Composição para ser executada sem obra 
visual específica. Partitura musical: acervo da família. 

 

• Outras obras 

 

 

1. Sem título, 1989. Óleo dobre tela, 120x80 cm. Acervo da família. 
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2. Sem título, 1990. Óleo sobre tela, 50x40 cm. Acervo da família. 

 

 

3. Figura de anjo e três vozes, 1988-90. Óleo sobre tela, 120x80cm. Acervo da 
família. 

 

 

4. Figuras de anjo e quatro vozes, 1988. Óleo sobre tela, 120x80cm. Acervo da 
família. 

 

 

5. Sem título, 1990. Óleo sobre tela, 130x160 cm. Acervo da família. 
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Arquivo nº 10: Uma das páginas do volume III da série Craft of Musical 
Composition- Unterweisung im Tonsatz: Übungsbuch für den dreistimmigen Satz 
(Introdução à teoria musical: exercícios a três vozes)- de Paul Hindemith, traduzido por 
Savério Castellano entre julho de 1984 a agosto de 1987. 
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